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 نیشام سکس گنهآقلاخ

 دایز تورث اب

 ار تدوب هایس

 ماه> رک شومآر ف

 نادوتسد یدامشیب دادعت : یصاصتخا تج كب نونک |
 هاگتسیا هس و تمیقنار و للجم یالبرد كب, « هداباک و
 ریل نویلیم ۱۵ بشره یاربو . داد وب.داد هدنتسرف
 . دریگیم دزمتسد یئایلاتب,(

 هیج نوسنکا ۲

 . دنادیمبوخار سقد . دتاوتتیم



 - نیرفآ یپ رصان یافآ
 نامیلس دچسم

 یاودیسر ادش نت لودج
 هدشن حرط یدومع « یتفا نوچ
 دمینم .ميدوعم ثآ پاچ را دوب
 دیتسرفیم هی لا دجدیت اهرفب یه

 + هدش حر یدومع « یقفا
 دهاوخ اچ ناتدوع ماد تیم

 يعيمص نیزرب یاقآ
 هدافتما هدنب آ هداعشلودج زا

 یراکمهنیا دینک یمسدش ههاوخ
 نمشدد ,دیهدهمادا اماب مهژاپار
 مناخردا رلوعج ثاععا تروسرد

 دونگ حرط یرتمک" یاه

 رقدوهما رها ۳
 كيلبتربادینکعباج ام

 ی ثاعما هلجم دلج یودرپ
 دد یمیق السف یو ژاو تنی
 هد تدئابیمث دوجوم هناریآ

 .دینکیم هظحالم هکر ولتت مه
 .دتاوتیم ییوعب (یتحرهغ)هحفص

 زاب .دنک هددوآ ی باد ًادش هتساوخ
 .دیسیوتب همات ام یاب مع
 دبنگ - یقیدص ارهز هزیشود
 سوواک

 یلدا ناتسیرع یترول ۱
 كيماقمرد دشابیمفیرغمعلیف
 خیدات -۷ یللملازیب هشیپ رده كي
 « امششندروم ناکشیپ رنه كلوت
 - نیلک ورسب ) دداویه ناذوم
 لرویوبن) ثدویهاتید ,( ۹
 -امهالک وا) زن وجرفیتج»(۸
 (۱۹۳۴-+)نرل ایفوس ۷
 - وک بیو ) ادیجبرب واول نی
 هیددتکسا) یناین امانآ (۴۶
 (۱۹۰۸ -رصم
 نارهت - ینالروپ رفعج یاقآ

 یگاک زمیچ - 1
 دف هک تا نکایرمآ هه یه

 ایئدب دوی وین رد ۴

 تالیطت ) ملیف اب و. دمآ
 - ۲ , دش امتیس داک درا وراععاتک

 دد اد امئیس راک

 :! هنشهگ رد زبو درک

 یئاکی ما نادرک داکكي نساد لوژ
 . تسا

 نارهت - فیرش ی
 هک با یکی

 هک تسا سوپ هاو
 دلونتم وکسمرد ۱۸۹۸لاسدد

 دوو 1۹۴۸ لاس رد و دع
 تووک - ۲ ۰ تفک یکدنژ
 یتاملآهکلی تسیتیسور نت دوی
 2 ۳ دشابیم حینوسنلوسمو تسا
 + تسیت یمودزیت فلراک سیدوب
 .تسا هدمآ ایتدپ ثدنلرد وا
 یحوت-مالع یاقآ

 ژونهایوکنا ربا كيژومهلجم
 تالجسنا ریاردعن افسأتم دوتیمرشععم

 .تسا مک كيژوم هب یساستخا
 ٍیمیمص نی ربیاقآ

 تارا هتیا هعفسراهچهمات
 ای دداوم یضبدو قیت ام ..دع
 ینوسنک عضورد .ماهدیقعره امش
 نیدقتمزاهک «یرباصحربا»یاقآ
 اد یتیتاعوسیطمراک و تسا یمیدق
 هدرنک عورش لبق لاس هدزتاپ ذا
 هلجمیلیف داقتنا هحنسلوئمتسا
 درک ميهاوخ یعس ام و دنشابیم
 دد زی رکید نیدقتنم دوجوزا

 داظتت ارد . مینک هدافتساهحفصب

 هاشن امرک-یعیعسنب ریشهزیشود
 زا نیت اد ام مالس الباقتم

 :تاردوف دن آرد دبی دوم
 دووتمیا تتیلک دروسمرد یبلاطم
 ددومم دد -۲ درک میهاوخ باچ
 باسچ یبلاطم زین ربوژ نارام
 ددوم یاههرامش -۳۰ درکمیهاوخ

 ب
 وجقح میهاربا یاقآ

 ناثرظندروم ثاکشیپ نه اب
 ثادنم هه اخ سددآ هبدیناوق یم
 .دیگامنهبتاتع نیددورف تابایخ

 درک هش - یرکاش دیجم یاقآ
 هدش یعم هدامش ن

 دونجوم هلجم نتقدرد اب

 ایمیهلجم یثا
 2اهکی ثاههلیقمان -۲ دوش یتشیب

 دننکیمتکشوکسهلاویتسف رد ی
 یارب - ۳ . دشیاج هتشنگهتفه
 هکنهرفیتسا رعهب رتشیپ تاعالطا
 .دی امن هعجا رم هلجم یئامتیس
 - یمطاق نحدنحم یاقآ
 نادابآ

 یم هظحالم هکر وطنابع -۱
 بلاطم ررب هداعش نیا زا دینک
 مهاوخیس-۷ مياهدوزفایلاریا
 یلاطم هدنیآ یاههدامشدد درک
 مینک باچ دنهیامتیم هروم رد
 ملیقااف هینادیم هک وطن اهیلو
 ملیفذارتعیب بتارمب یتارا یاح
 یم دریور لابقتسا اب یدن یاه
 یاه ملیف تسا دایق - ۳ دنوش

 وکسم لاویتق دد زیت یتاریا
 . دننکت کر ش
 نارهت -عمال لاعج یاقآ

 رته نفچدد تسا دارق -۱
 یادتیجایتاسزا یئاهملیف لاسما
 ردییاد یزیا - ۳ دنهد شیامت
 دوخهک دشابیم ریوح سیئد هتخاس
 .دوکقم میف رد یتفن هدننک افیا
 هوالمب هدژاود ملیق رد - ۳ تسا
 نایساک و یدوتپوستیتنوراخ؛كی
 نلیمواتیسد وی روتیوسزا و نسروآ
 دنغاد تکرع وژتومود
 ناریت - تورمروپ اضر یاقآ

 دوشک لوصحمبلق ی
 یناتساد یور زا هکدوب هنارق
 هدش سامتقا ثاگاس زاوضارف زا
 هتخاس ارث آ (هیلاوانلآ) و دوب
 یا داکهاش زا اناتسیرت -۲ دو
 هن اتتیشوخو دشابمللون وب سیئ و

 - ۲ دش ورود مدرم لابفا اپ

 :نوینهچ,نیرهش هچ نادرگ ات
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 .. لیهس مناخ اب اقآ

 رکیاتسأدد سندآ هنافماتم
 ام دایتخا دو ات میدادن ار
 هبحایتحا هکیتروصرد ,میداذگب
 دلی دی ام تی ناگشیب رنهیردآ
 ناتسزوآ ات دینیونپ ام یارب
 .دوش لاسدا ثاعیارب

 هتشذگ هتنعود دد 8
 تقلب یداسپسی یاههمن
 ۱ هدیسد هلجم
 امدیس هرات هلجم هیدچ

 هود هک

 نبض « كلاهفگكيربت اد
 ناتسوونیاشرکی زا رکعت
 نانآ زا یادع ماترادافو
 تست

 » نایاآ و اهمناخ
 ینعج (نارهق) یعالهرحت
 ةبحا ۰ (تفد) یناشو
 نمحم . (دهشع) یوسوم
 یضترم . (ارهت) ماسیب

 دیشمج (ثاکیگ) دوی رفج
 بی . (ذاوسفا) بقا
 دمحم , (ذاریش) یهوکش
 ی
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 (ناکر ک) یناوریت کنشوح
 (یهتعرخ) یئاضد یدهم
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 یرباک
 ندرت

 او دیپ ندا

 ,  دیداد هک یفدهرد

 هتتحرد دراد

 تودمو اجبب
 راد هتیقده رد لاگید یاسآ
 ههسوسو .دیهدن

 همآ دهاوخمناتن اقا
 جهان یک
 امش یار تکی

 راد هک یبایات تسودژا
 دیک

 داور ۳

 دیدچ هند دد 8
 دینکیم ادیپ شاخ
 یمک» دنزیم همطا امتیزین دحژا

 اعم تدوص دوو درک
 هب یاهژود

 ار تسا
 ترفاسب

 رک طیحمد درک وب دهاوخ امش یارب یبوخ یاهژود یشجیپو
 5 دوشیمیید

 تدوسدد دویدهاوخلتاسم مات ۹۳

 یر ددتهجنودب زکر ح
 ددقنیا ارج . دنیریگت میممت
 دیهاوخیم رکا + دیتسه ابیکشات

 یب زکر ه هک تسین اسکن آا
 ریاشپمه نازوس. یپیلیق نیار: دماوم )هی ابق یواوتاخ و دیک کف یک دنزیش بی

 یدوم نور - وراب نتا دراچیر -
 ویرکدرلکیام - نسدراچبر فلاد یا دادرم ۵

 تالاب ماتم تودوآ تی
 .دینزب قرو ًافطل یشوجویجرب یاهزود



 یاه تروص هب یرته لفاحم دد و فلتحم تایرتت رد توک ات : هداتا
 تبحص ملیف نارگیژاب و ناتادرک راک و اههدننک هیهت هب عجاد نوکاتوک
 و هدننک هیهت و نادرکراکسخش طقف ددنکیم روصت امدیس تادنمقالع شکا هک یروط

 یلصا ناکرا , هس نیا هک تسا تسدد هتیلا . دنششپیم تیدوجوم ملیف كيب رگیژاب ک و
 هک دنتسه مه یرکید صاخشا , اهنیا رب هوالع یلو دنتسه ملیف كي نتخاس یارب | رب یفراعم تي زاغآ |

 ندیشخب تیدوجوم رد عقاد ددو دنهدیم ماجنا ار ملیف كي یاهداکزا یمیت كيدزت
 .-یمن هدیشک شیپ یتبحص و ثحب الوصا اهتآ هب عجاد یلو دنته میهم ملیق كي هب
 اههدننکسکیم , اهروتنوم , اهروت| روکد ؛ نادادربملیف الثمهک تستیا روظتم .دوش
 زینناشراکدح ردو دنهدیم ماجنا اد ملیف كي یهیهت داکزا یتهتوگ تقیقح رد ... و
 . دنربک ارق هجوت دروم یتیاب

 ۱۳ و و زاد بل اطع رب تخا ی هات تاتممرد رله هکزام ی هرهچ
 ام رد یبیقرتب تسا نکمه هکاو یناسک رتکا لاحهب ات لاح نيع رد مینک هیهت
 نیازاهکیدیدج یفداممو ءزات ثحب اما. ميهدناسانخ دخاب هعناد تسد ملیف كي

 و هدش نک رمعم نیبدود تشپ ناشتیلامف هک تسا یناسکدروم رد تشاد ميهاوخ یپ ۰ 9۵ ت ۷
 + هدع نیا یاهتیلاعف تقیقح رد .دوشیم زاغآ ناتراکیرادربملیق زا دمب هات ای نیبر

 . تسین یوصم نادنچ يگدنزاس نیع دد
 اهروتاروکد«رکید یاهنیسینکت , اهدادربملیق اب اد امشامرضاحیلطمرد

 زین بلط نیا هک میداد نآ دیما .مینکیم انشآ نیبدود تشپ یاههرهچ یلک دوطبو ماس . د: زا

 ثدناوخ ژا دمب هک يهاوخیم هلجم ناکدنناوخ هیلکزا .دریکب رارق ام هجوت دروم
 «نیب دود تشپ یاه هرهچ» نوما ریپ اددوخ تارظنو دن رادرب تغاکو ملق بلطم نیا
 .ميشوکببلطم ندرک رتهب دد : اهنآ یاهداهنشیپ و تاداقتنا بچوم هب ات , دتسیونب

 میتسه نیزع ناکدنناوخ امش تارظن رظتنم

 :شدوش-دازهب -یئاوه یورین -اهنیشنهغاذ رام هلچ یدقم ّ اب ژام

 ءاگتمادن-اهلکشم داتفا یلو -ناسارخیلحم یاهقد -روک فرم میم 9
 .درکیدادربملیف اد ...و

 دش بیس داد نان دوخزا ,داکنیادد وا هک یدادمتسا
 فوطمم وا تمسب ارگ امنیس هجوت هک
 یزادربملیف داکیدوزب ول
 یدرهناوجهوکش-تشونس -ناخمشاه -ایردزانک هن اتخ -رییماو

 ,رکید ملیف نیدنچو هناوید هس
 نمض ۰ یشهفرح یامنیس دد دوخ یاهتیلامف لوطدد وا
 لادرگراک «دکنای ینرت» اب « ةناطیش لکد ملیف یرادربملیف
 ن وامم ذا یکی ناونع هب ملیف نیا

 نیدنچ یدادربملیفزادمب وا
 دادماجنا اد دوخ زیکنا ربلاجنچ یاهراک زا
 اونم یگهذع هکدشببس < صیق ۶ کیفود واعاریکو صح
 تقیقحرد یصیق . دنئادب « وترپ دایذام » راکتویدمار ملیف
 كيلاحهب اتوا . تسا « وتریدایزام » یاهراکنیرتهب زایکی
 ملیف . تماهدرک زین یتادرگ داکیرادربملیف ربءوالع اریلیف
 دوب .یملیف , ملیف اسداپ نامزاس لوصحم, « داگذ ودنادیم ۶
 دوب هداد ماجنا ًاساوت اد داک ود نیا « وترپ » نآ رد هک
 . دشاب یم «لمشاب اب» هرغالاب و « یقوط » وا رکید یاهملیف

 البق هک تا یناریا دادربملیف اهنت ءوترپ
 دو ۱۳۱۳ لاس هسلوعم وا .تسا هدوب هیرتن ددچ راکنربخ
 یازالبقو تسا نارهت یتمنص ناتسرنه هملبید و نارهت
 تساهدوب یژدواتک ترازو دتمراک .دنک عورش امتیسرد ادووخ
 هقالعیرا دربملیق ویساکعراک هب یناوج یادتبا زا هک دیوکیم وا
 راک نیا هب یود ماجنارس وا هک تسا هدش ببس نیمهو هتشاد
 ناوتعهب یژرواشک تراژورد تیلاعفیتدم ژادمب وترپ «ددوایب
 تدازو)ناعز تآ ی«اییزیاهرته» دد ۱۳۳۰ لاسژادادبعلیف
 اجنآ رد.دش مادختسا دادربملیق تاونعهب (یللف رعو کنهرف
 دوک-ادیاپ نوتس دنازوس قیاقش هلمج زا هاتوک ملیف نیدنچ



 ینامنیس لودج ۱

۳۱۱۱۵۱۳۲۲ 

 دا اب ب هک ال اتیا یاب
 مان - درک

 اب .داک دتوب
 "پوخیاهلیفزا هلال و ... - هریشع - درک

 یندعمیآ ابلمآ و دن وامد نیپ هقط
 دوشیمهتنکملیفیعون هب

 یوضتر م نیسح : حارط

 . دیشکیم اد ناشداظتتا ادیبان ینامشچ و



 تفنلات
 اس دز

 تاب و
 هراکم رازاب نسوس دیدج گنهآ

 نسوس هنارت نیرخآ 8 تا
 ان « اهوتسرپ د قفوم هدناوخ
 یشاعهنارت نیرتهب زا یکی هکدراد
 شیلاسف نادود دد یوهک تسا
 هنارتنیاهگنهآ .تسا هدرکارجا
 و هتخاس 4 یک وژابیما داد
 رعش « دازآ ربکا »
 تا
 نتم كيزوم و نایسانیم

 هگنهآ نایسانیم تاما»
 اب « اههمت »همانیاب هکیژاس
 داد یرکمع یلم نوبزیولت
 نم گنهآیبدآ ویدوتسا یارب

 ننجزاغآی
 - ایتب لاسنیسمنایو

 ءداونشجنایا

 هدوسارت
 و یمرکرس یاههفرغ_هدش هداد
 هدختسرد هکیثاذغ داوم ویژاب
 هکننآ زا یتمسقرد نآ رب هوالع و
 زا تسا ایا تادنمرته صتعم
 : نسوس نوچ یناکدنتاوخ دوجو

 - نوحمیتاحور
 هدافتسا ... و كسیجات , قفوم

 ات لوا زا نشج نیا .دت دعاوع . ملیف کنهآالق تلماه . هزاسیم
 اب یب یراج هام دادرم مهوزناخ .هتخاس اد « ارسحص نیحتاق »
 دق دهاوخ تسا
 هرجاشم ترفاس

 روتامآ هدنناوخ نیشفا
 هدنناوخداترهش نیب یاهرجاشم . دنچ یارجا یارب ثاریا ویداد
 یلتع و ناریا كيذوم در یلاریا نایوجتناد تهج همانرب
 .ددتختیاپ یکتفه دیارجژ|یکی  ترفاس دایدبلآ هبهیکرت میقم
 یشکمشکنیا ذورب تلع . تفرک . یارجا ذا یب یو . درک دهاوخ
 ءاهب تخادرسپ ذا یو عاتتما  دهاوخاکی رماماع هیکر تردهمانرب
 قا .دوبزم یمتع هکدوبئاهسکع - اجتآ دد زین یئاهترسک ات هش
 دوبهدرکهیهت یو دیامن ارجا

 تشذگ هک ی اهتفح .دد

 میل وتتمتماسرد ۳۵
 نیدجنپ لاریا یونابهش ترضح ایلع هاکشیپ دد یرظ زا دمب

 حاتتفا «سیک انزگسمنای» رثا «سیلوپمرپ
 بتارمب کد هدرک یمس سه نشج ناگدنادرگد

 هداتس دنیا فایب لاویتف نیا تمظعرب هتشذک یاهلاس هب تین
 مرا نا ذا زین امنیس ره رد نادنفالع یهاگآ یارب

 ارنحرهت» هحفص زا یع
 امرنهنشچيتنیل وارد

 ,داددهاوخردهنتچهب ساصتخا ار
 «سوک ان زک سن ای»ی امن رنه دها

 و هک رثا ,دوب میهاوخ یوضارف لصالا ین انوپ نادیقيسوم
 رابنیتسبن یارب هک ادمان «سیلویسرپ» دهدیم هثادا لاسا
 .ددرگیم هازجا ناهچ رد

 .بوبحم رم من |دیقیسوع نیرتهتسج رب زا یکی سیک انزگ
 الیارب دد ۱٩۲۲ لاس دد یو .دشابیم
 دا ی ییکانزگ. داهن دوجو هصرمب اپ یناثوی یددام و رد
 هب هادتبا دراذگ یاپ یقیسوم یایند هب درهکیم میمصت هکنآ
 یقیسوه»یلا زیب یاسولکیتیسوم) نانوبینیثآیتیسومیریگارق
 دروآیم دوجوب یداثآ نآ ریثأت تحتو دژادرییم (كیروطلف

 لیصحت هبو دورب نآ هب دریگیم میمصت سیم سیا
 یسدنهم ملبید ۱۹۴۷ لاس دد و دژادرپب كينکتیلپ هتخد رد
 تسقهب ادنثآ ۱۹۴۷ لاس دد . دریگیم اد نامتخاس یرابعمو

 مر
 یودنارف هک زب دامسع « هیزوبدوکول » ۱۹۴۷ لاس رعاوا
 رد وا اب لاس هدزاود یوو دنکیم توعد یراتبه هب اروا
 زکیدناش سلجم اهنآ نیرتمهم هنکدنکیم یرفتمح اهنانعخام
 .دشابیم (دنه باجنپ رد)

 ثویواب یادب نامتخاس ًاصخش سیگانزگ ۱۹۵۸ لاس رد
 ۱۹۵۵ لاس زا و دنبرف ایم لک ورب هاگشیامت دد اد یپیلیف
 ۱۳3 روم شنا اب سد ت ماتم و هه
 كياوبمس یقیسومو تايتساکوتسا یقیسوم ناونع تحت تالامتحا
 درکاونع

 تیلم و دوتیم سیدای میقم ۱۹۶۵ لاس رد ییکانزک
 نشجنیمود دد دابنیلوا یارب یو .دنیزگیم رب اد یوشارق

 هتخذگل اسودرک تک ش «پت» تاودع

 ژا بوئاد لحاوس رد

 تحت یرقآ اب ارش رنع
 ءاد تک رش شیت زارهش ره نشج نیمداهچ دد زین



 یکسیت ویا یدوتاس هلجمزا (ّ
 ادب مگیفریدم

 یلیو اهنگ لاید -
 کد داودا ۰ ژاتتوم - شدامیترویلوا .

 - نوت رتنارف - هگنایترباد - ریوکی راک دروفارک نوج « تکرش
 اوادلیحسیول وا ور - لارسولک زی ول - ین راتوکسور

 یتیامت تدم - ۱۹۳۳ یرام ۳ اکیرمارد شان نیتعت
 ریامنیونلک و رتم زا شخپ - هقیقس ۳

 و ین دیگر ات ( ۱۹۳۴ )الو هابهدنز 6
 یایتقا-تکهنب ۰ تسیداتم كين زاسوادیوید  هدننک هبهت یون گچ
 |یبوا و توتیپبموکدا یهتع یدادربملیقریدم وت ین اتسادژآ

 كيوم - نرکح ترباد ۰ ژاعنوم - رالکولزاچ - وهکتا
 ثاتسیسآ - سیلاو ب نیودا : دوکد حارط - تراهتوتعاتربرع
 - ولیرهت وبا - یربیلاو + تک شاب - یرتاود سمج : تادرگ ات
 - لوک دل نود - یادویاق
 ار هلیف

 اره دد تخم یونات جا لیلی هننک هاب
 :یهگآ و

 ین ۳ - رفتودنیمه هدتوت تهمت
 امت
 درب هیات (هلوهلیم
 - كيل واهنیج + زتافوم

 اوچ - نوتیسیئجرچ نیورات
 - لومیدنیرب- لاقاعب + یرن» تا كنارف -ریوکپیلیف

 - رسپالامشوبیکییا سیسنارق

 یتیامت تدم ۱۹۳۶ لیدوآ ۲۷, رما ددشیامن نیتسعت
 امنیودلکو رتمژا شب

 فالتخا زا و درک غورشزک !هدراوه ادتبا !دیلیفن
 اهرتسوپ و ملیف

 دد و . هنتشون نادرگ راکناونمب ادیوناکكجمسا ملیف یاه
 ! یدادقم هک تسایملیف دنچژا یکی وزجلیفن
 هدوبن ملیفیودنادرگ راک ماقم رد وامسایل و

 )۱٩۳۴( متسب درق
 روت وآ كمزلداچ * تسیذاتس

 - دزاوه :نادرک راک و هدننک هب
 -شیامن زا یابتفا

 كي زا دوخ مدتی
 یمورس زلد ۳ ) یوداربدد نوكپان مانب یرگید هما

 - رسکاو فژوج « یرادربملیقریذم
 ملک

 ترک و کود - یلوترک لاو نود
 رلوفلاد - ژنتیتسا س نوسیول زلداچ
 وقیلک- دراوسآ

 راک ناتسیمآ - یاددراچید
 کیه
 - یولنودنایارب - توارک
 كيمدلاتود

 ان تدم۱۹۳۴ هم ۱۱ -

 - رچکیبنیویلکینایمکر د هدیه -

 درفلا , كيزوم - ییندوکدداودا ۰
 او ۰ اد

 كناوف -نان رب تل ادیرکک
 ناگیراک

 لئوج. تونیپا دیجورا ودا -
 اب - هلوکدیالک یراک یرا

 2 ویعكمتام - دیولواود -یارگرجود -
 :تدعس 1۹۳۵ ربماتبس ۲۷ اتیرما ردشیامن نیتصت

 ناسقومهوتوا

 تسیترآ دنیانویزا شخپ - هقیق» ٩۱

 هدننک

 رک راد
 الت زیاد - لسزوپ

 - هیهت - زک اهدداوه , نادرگ راک (۱۹۳۵ ) تیاهنیب
 ژریکیپ نیعیل ویومسک یثاپمک رد هدشهیهت - تواربوجیداه ,

 یهتشونیهمانشی امن زا یابتقا - دیو «

 - نیدایداگ
 - تسو تابپ + ةودا جی توسیدا - یی دوملیل راک

 تدح - ۱۹۳۶ هیوناز) ۵اکیرمادد شیامت نوتسعت
 .یرن داولاتشتتسریف زا شخپ هقیقد ۵

 بب
 دنوم هنیس

 لبورتم
 كن وامنیس نی وبارد

 جایلوج

 رناپیلوت
 یمناشوا نایارب

 ناجترباد
 یی

1۶ ۷/۵۸۵ 
۲ 



 تا هقالع دروم
 ٩ دتمادک

 . میوکب مناوتیمن قیقد دولنب - ج
 تاتیئ زتزاهک میوکیدیاب_هتفرمهیود یلو

 دی ایمن مشوخ دایز
 "یدادتسود اد یلیبموت| هچ - س

 تسیفاک,دشابمهمدناوتیمن دایز
 .تفدفرطنآ و فر نیاب ثآ اب دود

 یزابنآ رد هک یملیفنیرخآ « س
 ؛تسا مادک یدرک

 یمتسو  جریا اب هک هک م» - ج
 ژوس رطاخب ملیف نیا , متسع یژابمه
 ۱ یئاهلیق نیرتهب زا یکی شیلاج
 ماهتشاد تکیش نآ دد نم نونک ات هک
 مامع ادم]س ملا ملیق دو رم هک 9
 فلتشم یاهملیف دد هک تسا یئاهلر
 .ماهتشاد

 بادتتناسلجم یگدنیامنب نکا -س
 7 یدرکیم هچ یدشیم

 ن مشوخ دایز تسایسزا -چ

 هکر عم» زا یاهتحص رو یمتسر جرباد نیهش ۲]

 یس ات میوریع « نیهش » غارس هتفه نیا
 زا نیهش .میداذگب نایمرد وااب ار نامیوخ لاوئس
 ناربا یامنیس رد اهلاس هکتسا یناگشیپ رثه هلبج
 رظاخب وهتشاد تیلاعف كي هچرد هشيپ رنهكي ناونعب
 هدوب هجوت دروم هشيمه ,نوگانوگ یاهشقن یاقیا
 رد و دشابیم رتاثت ءامنیس هشيپ رنح كي یو تسا
 هدنت اوخكي اروا ناوتیم شبلاجیادص رطاخب نمض
 یگدنناوخ هنیمذ رد اهتدم اربز تسناد زیت وبداد
 و رتائت یو نونکا . تسا هتشاد تیلاعف ویدار رد
 تیلاعف امنیسرد طقف و هتشاذگ رانکار یگدنناوخ
 نودب هکدشابیم «هکرعم» نیهش ملیف نیرخآ .دراد
 تساادی و یاهملیف نیرتهب زا یکیارنآ ناوتیم كش
 رهاظیئاذثتسا الماکپیت كيردیو ملیف نیادد نوچ
 . دوشیم

 ا یهدیم تیمها لوپب «س
 تسا یکدتژ تابجاو ذا لوب -ج

 دادتیمها ثآب هزادتاایتیب دیابن یلو
 ؟یداد رسرو یرکق هچ -س
 یاری دتاوتب هک یرکق - ج

 سرد دعاب بلاج امش هلجم ناگدنناوخ
 ۱۱ میادت

 هتشأد دوجو یزیچ هتشتکر و -س
 دوجو گره یدرکیم هّدآ هک تسا
 4 دعای هعشادت

 ریخ -ج
 هداونشج هب تست ترظن  س

 3 تتیص ساب
 تعمتسایمدقیاپس هداونشچ - چ

 الماک شراک رد ءراونشچنیا هتاتخیشوخ
 - هب دوخهبوتج نیننمو تساهدوب ققوم
 تآ تشادگدزب یطاخب هک ی اهن آهمع

 متسرفیمدورد دتتکیم تیل اعق
 :رتهب - تیققوم یارب لماع ن

 انیا اد شلقن یاب هک یرتکاداک یود
 هتاقه

 ٩ یزادیکدنژ ردیخلتءرطاخ سس
 دایز - ج
 ٩ نیرریش هرطاخ - س"
 ارپذ . یفاک هزادناب مهنآ -ج

 و لت هرطاخ تعمكيزا یکدنز
 :دوجواهنآ رکا , تسا هدشلیکتت
 تخاودکی یگدنذ تکش نودب دنشاب
 دوبدهاوخهددنک لسک ناسنا یارب

 : ینکیم رکف یریپهب - س
 لزنمبرد هک تمایرتش نیا - ج

 نآ ندرک رکفو . تسا هدییاوخیک ره
 . دشاب یاهدوهیب راک منکیم دوصت

 یلو دت مامت نم یاهتبحص - س
 اهباوجو لاوغسنیا هک یدوبلیام ًاتقاو

 یسیلاچ و یراعتیا
 هکلپ , متسیت نآ فلاخم اهتتهت هکدوب



 تیمنو و دروآ دوج جو

۱ 

 + لاتسدامیپ ورهاد دو
 بش ,نوگمفو هتفرگ هم نالیم
 بیجعیشنک اوهمعوهمه» شاوکسو تمظع

 دروآیمدوجوب هدننیپ .دد

 ابیمهاگ رحسرد 2 یو

 | ددو هسریم رظنب نیکبقو
 ٌ هدرفا هرسهج , هدرضآ

 هدید «ینیاتیو

 ميمصتهک (یتایورتسام ولجرام) هدرقآ
 یشرسمحدمبو .دیوک ارت | رطیسمدریکیم

 دو هچ

 هو ناوج لقال یلو تسا
 كييانمت هیتومهو. تسا دومی یقرط
 هرشالابو ء تبحم مهكي « دداد اددرم

 و دوشیمعورش بوخ ودنآ یئاتخآ
 ادزنادیتاهتت كرتخد ینامز تدععارب
 و تسابی رعخو . دنکیم شومارق ار
 یقاهدیارب هک اهن یلو یتتشاد تسود
 وا اما دزیدیم یتمود حرط «رسی» اب

 . دنکیمرکف یدوب و لوپپ نانچمح
 یبلاجیاههنحسدم ات ام«قوسک هر

 هتامیمص هکدن
 رگا) اهل اب

 یردقب (دنادب یثایل ات

 یلاهزانومرپاب ام تشاد میف
 نبش تسقدد اراهتآ زیث
 وونیتخادرپاب اما میوشیمانعآ میاهدید

 طقف لا نشت تسا لاحشوخ
 مغریلعو ,نیمه
 شووجوب شرک اب یوم

 ییگمغ نو تب
 هوا اسب ۰
 .تسود اروا

 «سدوبدازاب» درگ
 تسا هتسخو تحادات : تسا
 نوچ تسا هدخ رتسی
 نا هکدوشیم هجوتمدمب « تسا هتنادیم

 دنکم اد وا ذا اد یددد زین یث
 اب کید راب « خرس یارحص»

 تخآ هاینوم» یاسیژ و هدنبیرف هرهچ
 ۱۳5 نود دحیته هک اد مچ : میوخ
 رد ملیت ناتساد . تسآ هدوب ینویئوتت
 رهش نیا .ددنورپیم عوقوب «ان وار» ره
 گيب لیدبت هکلب تسیت قباسرهع گی
 وب هناخراک ۰ تسا هدش یتمنس یاوحص
 و تگ نیزکیاج وهایهو دایقو دود
 - داکباصتعا سیو , تسا هدش یتمارآ
 یافوغو یگتسخ هک یآیم دوجوب هنارک
 هب تسوو هدرک دادهحیرجاد اهنآ یتنتص



 ناوجذادرگرک « تایضنادآیبرآ » ینادرگیاب
 اد یدوزب هک تسادارق دوبدمآ هنحص کودتا ره
 هاگشنادنایوجشن دا ین هدعتساوخردهب سیپ نیا هکدوشیم تنگ دورب
 تفر دهاوخهتحص یودژارهش یولهپ

 رد ثدمآ نس یود ماکنهب «
 و اهلاجدج ثماب نارهت رد مه داپكب و دوب هدش او رف یا

 ارف ثایاد لاویتسف
 دینکسپ

 لچکن سح یاهملیفاب هک رتاثت دتمرنع « دایس زیورب *
 اوتعهب « ثامیلس ترشح هچیلاق و دمص » و ( رکیژاب ناوتعهب )
 :اهرسدد و تساهتسویپ اهیئامتیس هکر چهب (نادرگ راک هرکی اب )
 .تساهدوب كيرشیمابعیلعاب « نامیلس ترضح هچیلافودمص » یداذک
 - هبووخزا و دنک اب یرتاعت « دمص » ملیف دمآ ردلحم زا دداددصق
 زا تسا هتشاد داهاناشووخ هکر وطتیا« داهص » . هراذگب یقاب ادای
 یلیخ نارهت رد اهییبندروآ نسیوریاررب بمانم یاهلمماکنیآ
 یدقزا ۰ دزاسب یرتاعت دوخ هکازوژرآ نیا و هدوبتحادان , تسارک

 ار یئاهتسپ زی اجنآ رد هکدق هداد

 « یماظتنا هلاتزع » و دوخ
 یزاب زا تفارفزا دمب اهژورنیآ .دوب هددوآنس یود» دویرهش
 مدت لونتم ۰۶ يتوجره» شویداد ه ینادرکراکهب یچتنپلیف

 دروایب هنحص یوریدنیآ یرتات لصفلثا
 -یلع , تسا هدشن نییعت یتمودب نآ تاصخشم زونه هک ییپ

 :د یهو ی یماظعنا هلاتزع . نایریما
 .تشاددنهاوخ

 رفک زا یریکولج زا تبحص هک اهتدمژا دمب اهژورنیا 6
 مصتلوصتاماقم و تادادا نا يچرحو هدوبیرال ال یاه تا
 تسا هدمآشیپ رکیدیتبخص هرغالاب ؛دنورکن ات آ ورومز»
 اسمانشی منه طقاب هک ووتواطخا یرازلال یاهرتاعت ناگدننادرگهب
 لفاحم دو هکهمیاش نیارگا  تاگدنناوخ ترسک های و هنادرپب
 , قاب هتشادتحم » دوب هدرک اپ رب ادصورس هتتذگیاههتفه یرفاغت
 تفرگدهاوختروصدیقم مادقا کلی هرخالاب هک تفکیتسیاب

 و رتات یلیطعت و ناتسیات لات لیلا .رشاح لاحرد 8
 ودهدرک هدافتسا تسرفژا رتاکت ادتمردهزا یرایسب ,شیامن یاهلجم
 رارف » زا دمی یدیشد دولدالم . دناهدومن تکرش ملیفنیددچرد
 ادراک زی ورب ورنیا «هلتزا
 ء یشخب » تا « راکدایومص ۰ ملیفرد یژاب و ینادرگاک لونعم
 و تسا هدشناسد نایایب اد « یلمول » ملیف دو یژاب یکژات هب مع
 قوطسم م ادتیس تمس هب : فلتتم یاهتروم هب رگیو یگهدعنینچمه
 دن هد

 کو
 رکا

 دنک ی یاب« متخماگدامیم » رد

 یاه باتکن یرت شورفرپ

 قداس زا دوک فوب

 لآ لالج » ژا داتهس
 هعآ

 : زا هسودم ریدم
 دمجالآ لالج

 _لامج دیسیاه همان
 یلامجنحلاوب زا یدلا

 یدابآدسا
 انژوا , رثا ندمگر ک

 دمحالآ همجرف وکسنوپ
 ملیلیو :رثا ناوراک

 قنوی هبجرت قواع
 ییاسآ

 ربلآ نا یچوپ هفسلف
 یفتدلحم تک هدچرتومات

 رشیپ ؛ رثا رصاف
 ارم همجرت دلیفسم
 ی

 هوکش اب ینیشن بش
 یدغاس نیهمالق؛ زا

 رنا سکچیهیاقآ
 هجرت مارگاپ دداودا
 این تي نیرسن

 یرکسید باتک لا
 هک اهمدآ ناونع تحت
 و اههصق . اهددد یواح
 هب تسا یناستا اهیتخیدب

 ناونعتحت یک
 -یمالط مت هک یغرم »
 داتعتاتمددارق «تشافک
 - هعومجم باتک نیا دیای
 هنافاواهن اتساد زا تا
 صکیلماشهک یوزی یاه
 .دوبدهاوخ تاعساد

 اعدمرپ مدآیاهتشاددای

 اناصذاس سوت « ییاجددلوچ »
 ا رو ,هش

 0دخ یوم دانا نام
 یو دوخ تاپ تسد هک رونی راک اب
 تسا رارق هدیسریاچب هخابیم
 یاقآ » مانب یوژا یرکیدباتک
 دوشرشتم «هقنوذ

 بارش نودب یاهروگنا
 زا تسا یاهژات باتک 8

 هک ناوج عادینوئلبات دوریف
 البق ور ذاتسا هدشرتن

 داشعنا « ودنک » ناوب

 بردم ریدم
 یباتک دمحالآ لالجزا لا

 .تفایداتنا هبودهریدم
 بدایزنژ - ناذادوا - راتهس
 - لآیلبق دانآ زا هیدّزاب ودید
 ضورسف رب بتک وزج هکت سادمحا
 دوبذود

 اهتسدب پوچ

 لیژرو یاهتسب بوج 8
 کد داپ یدعاس نیسحمالقزا
 دبدتدی دارم تاداتتنا فرط زا
 هسوسفرطزا نشرد ودع پاچ

 :دیدوگ باچدیدیت زی + هوکع
 پخ » باتکریبک ما



 : زیلان یو
 منکیمن یریگه رانک امنیس زا

 یاسدعاین نا زا 6
 هدهاتمیمک یاهملیف نام ال ابا

 قفوم ناتچمع یو اما , میدز*
 د نانهچ یتامنیس داثآ و
 «یتب وکار ف» اب کیم اگه .دنکیم
 یارب تفرگ میمست درک جاودزا
 یلو دداذکب دانک اد امتیس هتیبه
 ت نیا اب راهنت همت شرهوخ
 تساوخوا زاهکلب .درکت تقفاوم
 دیازفایب دوخ تیلامف رب ا

 دا هتفگ امشیزیلا دوینس»-
 رودیرشاح رگید لاس ۲ طقف »
 یارب دعب و ,دینکتکر ش اهملیف
 دیعاوخ رانک ار امنیس هثيمه
 نونکا لاس دد نیا . < تئاذع
 .دوشيمیرپس شیاهزورنب خآآ
 لیلددشاب نامرطاخب بوخرگ
 دوجو میمصت نیارب ینبم یلصا
 شی وزرآآ اشک تسا یرگیددن زرف
 هثیمه «وداروک» یلو.دب رادار
 دن زرفنب رخآ ویلا امش یارب
 هدشآكگرزب زونه وا تساهدوب
 . تسا

 هتیمه مود دننژرف نتعاد »
 , دشاپ نز كسی یوژرآ هناونیم
 مهبعياررب هک تسا یتخیشوخ یلو
 لاس تشه نونکا ددادوک . تسا
 ,متعدنژرف ود یاداد نمو هداد
 نم یارب هشیمه وژرآ نيا اما
 «یتازتیل »ملیفنادرگ راکدعب و .دشاب_یاربیرکیدددا رب ات هتشادووج و

 .مدوآ ایثدب وا وچوکیء«ودا دوک»
 یئاهتتهب دا ههاوخیمق ملد اریذ

 زینیرکید یهلتسم .دوش هک
 ادمتنژرق یلدا نم .دناد دوجو
 !هتیوصمشرطاخیو ,مدادتسدزا
 زینهودادوک » یارب .مدیشکت هک
 هکیماکن» . ماهدیشک دایسب جن
 هچ دیابایتدپ تساوخیم ودآدوک
 لمحتمرهوشو نم هک اهیتحا ران
 باوخ وا دلو زور ات , میدشت

 نآ زره مرهوت .میدرکت تحاد
 ء دنکرمث شومارف ار دب یاهژور
 نامرظن رد شژورره هک ی ئاهزود
 هکيتشاديم رکا .دوب لاکی
 نوچ یرگسید نتزرق ميناوتیم
 رکیدبمیشاب هتشادمل اس «ودادوک »

 نیادد بت رمی و .مم

 رولج نامرکید دنزرق هکر یرکف
 یکدزبیهلئسم نیاد .دوبدهاوخ
 ای معنایی کا هتسا

 اه رز نی رتتخبشوخ و

 یور هک تساهتدم امش -
 اد رخ كي شقل امنیس هدرپ
 كي هشیمه یل و . دینکیم یزاب
 «لتمو لیح لا ریغ رسح
 ؟ارچ یتسار

 یتح ؛ ندوبرشه یاجا »
 و ههدوم توق نمب ایگدن .دد
 بن امنیس ددو .دنکیم ملاحتوخ
 - دشای مهم ناددچ متکیمت رکف
 نوک انوگیآ» شقن هسک تماهل اس
 یتدم درادیبیعچ . ماهدرک یذاب
 لدحت لباقریغ یمه شاندد زبن
 موغ رهاظ

 نیرخآ نونکا هک یملیف -
 دوشیمیرادرب ملیف شیاههنحص
 یدژا رتیت اتساددیاب «بوخمر»
 هتشاد«یتاساکهزک رامدیگدنزز زا

 + تسا هداد هدیقع رییغت ایوگ
 -یم رضاح اش تروص نیا رد
 .تکر شنیتسخن «نویسروو دی وش
 ٩ دینک

 لوا « لسلد ودپ . ریخ»
 اد «یقاساکهزک رام هکشآ رلاخب
 یو هکنآ یارب دمیو - متخانعیم
 هک یراتقو یترهوت اب عامتجا رد
 نیاو . دادیمن ماجنا دوب هتسیاخ
 : مودو .ماهدناوخ نم اد عوشوم

 ماهدرکن قیتادنآ رومتیتحرگر ح
 یژانومرپ منک یاب ریشقننیعچات

 یتساد ۰ ندوب نز و -
 یمدآهنوگچ , رسمهیزیلان ریو
 1 تسا

 پلقا.تحا ات تاقوایهاک»

 ًافقاو دنکت ؟ دنکیم تورک راکب
 ناتدوختیب وبحموترهشهکنیا زا
 دایز « داد دیهاوخ تسد زا ار
 زا ًامقاو هکنیا ایو , دينکیمراک
 - دیسرتیم ندش شومآ رف

 مادکچیه یمودمتوریلواهن»
 .دشابقداسنم هدوم دو دناوتیمت
 ناکشیپ رتهامرسوصتب لیمكی
 اعم تفلاوینا .ددادووچو
 او دنکیم قدص ام ددومرد هک
 همشچرس امینطاب دوجوژ| عوضوم
 مدرک داکب عورش ینامزنم.دریگیم
 نونکاو.متشاد لاس هدزیس طققهک
 رد دوجو درک داک, مداد لاسیس
 ادرپ تسدو « تمآ مدش
 لود » كني میارب
 تسلی هک تشآ هب ابو دوشیم
 دمیو .دننک عطق ارم یای كي ایو
 منکیم روصت هنامژو ءدود نیادد
 ناب فیت رکا دشاب هناقمحا
 رج ًاسقاد نیا . دقادریپ یداد
 تآ د ام هکیتایتد , تا هتامز

 هدنکیم مکح ابی مينکيم یکدنذ
 یاهراتیایماف ابیحم زا جراخهک
 حباخ : میهد ماجنا زین یرکید
 یاب یکدنذو هناخ طیحم زا
 دیاههدرک شومارق اد تدوب درمو

 او امنیس مهاوخیم هک م تاپ
 ارم هتک مردن گل یلو .مکثرت
 و هناءداد دارق یهاد ود رس رب
 .دن ریکب فرح نم زا دلاهتساوخ

 یضار ناتجاددزا زا -

 :زکن جا دناعجاودژا ذورل اس
 ۵ میهدرت ساسحا نامز نیا دوو
 مهد" یگدا روید ایسب تفرش«
 اکلبتست قر اس انربو نودک نم
 مدرچت ماگسته لا لدرگ ورس كي
 5 دداوم همه دد اما ,مرتالاپ
 ال تامه نم متکیم رکف .تافوا
 نادهمو ایدیب ۰ هداس .متسهقیاب
 اجیمزورش ا , تبحم ابو تسود
 تداسحنیاو مدوحزونم :مرفتتم
 ,دن اشکیمرتعت یامندهب |رهیهزاب
 ی یلوقاتز یگدن عورش رد
 ینمیبیثایل ایا «هتیلاتم» اب مدوب
 باوخ ودشابشرهوترانکر د هتیمه
 ددو , دیکپ وا زا از یتحار و
 .دهدب وای اد تادایتخاهمه هناخ
 رگیدگي اب دشاب مژال رگا الاح
 .تبسن ناسانحاو : مينکیم تحب
 مدش رتمکحتسم زین یکییدکیپ
 ۰ تا

 ماجنانماب هکیئوگتفگ زا -
 ۰ ملاحشوخ دیداد

 ناعتناسقالم ذا زین یم »
 «.رادید دیماب , ملاحتوخ

 انیمیم ؛ راگت
 ایلاتیا پاچ ۸نجتعع + زا همجرت



 تسا یسدته» یسمه «یتیواتینوم»
 دوشیم اتشآ «سیرهد 1 ۷

 هایم دسیدش قتسب لیدبت یئاتشآ نیا
 زیچههب هجوت تودیو .ددرگیم ودنآ
 ناسچمه شی اهیحارانا یئاهد یارب
 ملیفتمقنب یه دن میم ینابرآ قساف

 اول هنحص نا

 جیرفت یاربدرمو نژ یهورگهک تسن
 :ورت زیچ رهژا لف فومن | هدمآلحم نیا
 دوجو کتآات .نایم

 1 اد هبه لحم ثآ دد
 یکیتوم» یکیدداب ملیف لانیف

 رد هک متیبیماد
 اه م زاب . اممن رک یافوق نایمزد
 دویجم و تنا
 | اب و هدرکب
 دزاسب تسا هدخ

 دیاریبدهاوخیمین وی
 دد اد یتنس یایند ,داب نیلوآ
 یاهمدآ
 هک ورک ناتنرباخ تیاببم
 هئادا دد «یزاسهنحس»یفارگ

 یهاگ ریواصت - تنا هدوب نآوم
 ولت دایپ اد هددنیب هک تساب

 رسو « تالرح , دژادنايم هرتسپآ یاه
 یفاقت ولب اتكيدوخ یاجرد ملیق 5

 قلخیا رب تاساسحا یلصا گن ر»

 «حرس یارحص » ملیق زا یاهنحص ۲7

 نوخ یارحص دناوتیم خرس یارحص
 هناخراکو تعنص هک ءیکدتز كي هولآ
  دشاب تسا هدروآ دوجوب ارفآ

 ماهلا اب یو اد یکندملیف نی
 خام ندنا رو « اژاتدوک ریلوجد
 یسگشیمه تلاسا نآ هک دوشم فک

 | هتشاد دوجو ینوین یاهراکهک
 اریذ .تسا هدش خوسم ملیف نیا مع
 دروآیم یور یژاوژدوب یابند هب
 هکلبتسا میف ناتساد یطاخبهنرما نیا
 و طنیحم و اوس باختنا یطاخب طقف

 زیتنآذا دعب وتساولیف رتسمتا
 نوبت ساب

 اد پآ رب دو
 تعاب هک نارج

 از هرم همدقم تودب كم
 کنآ نودپ «یلع» هنکیم رارق

 رو اهنکعپاچماگته .دادپ دوخ
 هک دوتیم ی تتفح هلوا هجوتم هناخ

 ارت ار هد رنج مونا یا
 | هداد |

 عوضوع نیا ذا «وارکدداتاو»
 تسد راکنیا دددوخ توچو دوشیم طعم

 لف فیتاکت ندفرک ددسرد تا
 اب ثدع رتسیمههب رضاح یتحو دی

 تسنآ زا رتکترژ وا یلو دوشیم كرسپ ]
 .تسا هدرکیمار شرک

 رضاح یتحو دنکیمن
 ۱ و .دنهد شوک وا یاهقرح

 ,تفر تقیقح لایتدب دوشیمن زک
 +[ «یکسیرباز هلق »

 و مهرد عامتجا دات
 هداد رارق دیدش دام

 رو مهژاب ات دسر
 :ميثاماوکتتکو ثحب ملی



 نیرتهبو نادیقیسوم نیرتگ دزب وا « منیگعغ رایسب نم»
 یسیوخ هرم وا . تسا مسلسم نیا . دوب"خیرات تیمورت هدن اون
 4 تفگن اوتیم هچ نیاز . ذوب اهمدا نیرتهب ۰ دوب

 4یل واداتسا - یروادیکدرا ودا»

 هزرابم هتفه كي زا دعب ناهج زاج ناطلس گگنا رتسرآ یئول لیناد هتشذگ هتفه
 ۰ تشاذگ یقاب یدبا یعتام رد ناهجرسا رس رد اردوخ ناگتقیش رازهنا رازهو تفگ ی دن ز دوردب كروب وین رد دوخهناخردو دش وابوطغم , گر م اب ریگیپ

 . درک تموکح زاج یاهندرب نرق مینا شيب هکیدرم « دوب ناهج نازاونتپمورت نیرتگرزب زایکی یتادواج دنمرنه نیا « تردق اب درم نیا «یلول»
 ات دنتسرفیم ماتیالارادهب ار ی ول دعب و .دنورک اهر ناثلرواوبن نفعتم یاهناب ایخ رد ادوا دوز یلیخ اریز . دنکمسجم شرظن رد اددوخ رداموردپ هرهچ یتحارب تناوتن زگ ره . دمآ ایندب ناللروا تسوبهایس هلحمرد ۱۵,۰۰ هیت وژ مراهچ رد «لگنا رتسمدآیل ول لیناد»

 تادنزاون نیرتهب زا یکی ناونعب هائوکرایسب یئدم ردو دنکیم یداب یاهژاس نتقرگارفب عورسهو دروآیم دوخب ار همه وا غوبنو دادعتسا اجنامح زا . درسیگ زارق میلعت تحت
 . هریگیم رارق قیوشت دروم هسردم یقیسوم هورگ

 هک یروطب , دسریم جواب یگلاس لهج نس زا گنا رتسمدآیلول تییوبحمو ترهش
 !ا بیز یاهگنهآ زا هک یتاحفص هکلب ؛ دزاونیم تیمورت فلتخم یاسههماترب رد اهنت ه
 «دش ميهاوخزوریپ ام» . دریگیم رارق زور تاحفص نیرتشورفرپ وزج هثیمه دیآیم رازابب
 ناوتیم عقاد رد 3۰ تسا هتخاس یلول هکتسا یئاحنارت نسیرتدنمهوکش و نیرتيمیمسح
 هک دوب دنمقالع گنهآنیاب یردقب ککتارتسمرآ . تسا زاج یایند مد دا رثا نیرخآ تق
 شی ناونعب هشیعه هسکیتسود « دوب تسود نیرست برهم ۰ شتملتع مه اب هک یتسوپهایس یاس ایا عن و جا رویا ی ۰ دناوخیم یاهدافلایراخ تردق اب ارنآ زین دوخ تایح نیسپا و رد
 - دنام دهاوخ یقاب یتسود رد یتقا# لبعس



 هدنناوخ نیرتهب

 نیرتهب یار الط «هحفص»
 ,زاسگنهآ نب رتهب هدنناوخ

 رعاش نیرتهب



 هازرهخ: هجرت ۰ [] قرح یو رد بشما أ

۰ 
 تراوص ویا دوقو ری
 هلبم یامنیس نیلوا

 دی رتتسجرب و نیرتیلاع شیامن اب ناربا زاتممو
 ی ناهج یئامتیس داآ

 تاعوبطعم هک یملیف « بیقزیب و هوکشرپ ۰ ناشخدد یرثا
 ۱۹۳۲ )تیسجشرغ : ان اهدزک مان ین و قشع هنیمز رد اعتیس ملسع راکسهاش كي ناونعب نآ زا ناهج

 | توپ نویت - رلیمیانوتیس -تیارج هالک ک
 رک کیهیندیس ۰ یزادربملیف ریدم -زک اهدراوحع

 تا رب ساموت - داموتساناج ه ةاتنوم -
 2 لدئ واب نوج - ینکاک یمج , تک رشاب - یک وا
 مسبیک یوگ - ندنیل كب

 2 مایریع تول اچ - سیموتول

 نسوروراچب د ؛ تادرگ راک ناتسب
 دوگسدآ - یلدوم نی

 هک لبع نیرتتحار اب كتو امتیس للجم نلاس زا رادید
 اب ادصو روت و نویسا روکد نیرتهب ابو تسا هقباسیب ایند رد
 امتیس یعقاو موهتم اب ار امش رابنیلوا یارب کدزب گنیکراپ
 . هرکدهاوخ انشآ
 رهشزا هم ۷۴۵۵2۳۰۵-1۰ - یبص ۱۱5۱۵ , اهسنام

 - رنکلاف مایلیو یهتشوت < هرکبقع » ناتسادژا یاب



 یرب ورب و رسخ
 کود ژا ذاسلیف كي دابتعا و شذدا ۵

 . تسا هدش یناب را زا شداگآ

 یتنس یاه هژوس رکقپ :نایناوآ یبدآ ۵

 1! داتفا ام یامنیس رد

 . تسیث اسیلکنلاسو سرد سالک امنیس 6

 :نعذب هتسبو يقوخ الماتیرمع اد امنی- امش الوسا 8
 ٩ یباستکا اب دیتادیم دنم

 لکهایالوصا نم .تسا هدوب هچ لاوئسناا حرط هربگنا منادیمن 7
 تشاددیدرت دین سپ تسا رله ایم هلدیدقعم اش را .متسیت قفاوم نآ
 تتیتح ردو دراد یگتسب صخق روعتو نهذم الماتو یقوذ هناسپ (رته) هک
 تسا یلاذ ما كب

 نآ قرط زا یکی هکداد شرورپ یاب یتهج رد ار قوذ نیا هتیلا
 .تسا یباتکا انش لوقب ایر ندید سالع

 وریگبمرارقرعاع او شان كي تیمقوم رد تسرد رگامنیس كب
 هتیر شواهتردهیئاذ رثه یا هو دوخ نورد هب زاسلبق تروص نیا رد
 :"دنکم رکف هارد

 تف منیس دام یرته یاههتشر ندید سال
 دنکیمن اود ار یدرد نیا زجو تسا تیدها لیاف

 یلابورا نارگامنیم لاوحا حرش دد یرورم را
 تبرتکا هکدوج ميهارخ فقاو میم نیاب كشیب ميشاب
 دن هتفرگت رارقیئادرکراکیلدنص گور (یلمنیس همردب لبطحتلا

 دحول ناز - یمدشاژ - :یارتیج ابتاس دوج یتانک
 تیم یرتهروعت ندوب اح تلعب بیک اسو هروفناج دی ان زب7- دادو۴
 هتخومآاریکیتکترجت نارودو هدر دیپ یگتسباو یزاسلیفهفرحهب یلروص

 - دنا هدیتخرد هاقت

 یکینکتهبرجت رلظت

 هرجورت

 ,دی وگیمخساپ «لآ هدیانا رگ امتیس» ك رتشم تالا وئسهب

 ودپ رد ناوتیم هو هکدمآ داهاوخ شیپ لارلس نیا یاهدع فارب
 وا و رومش هکدارفا رتشیب . هر لآ تخانشو یکینکت هبرجق هب ت

 قو فلتخم نی وان و هدرک دی( یو امنیس 4 یفپ رب دناهشاد یلامتیس
  هداهل ولج هب مدف نادرگراکیرابتسد هرغالابو نتشون وبرانس - یگشیپرنه
 : دناهدق قحلم هفرح نیا هب

 ناسا هورع هب اردوخ دناولل یصخش را دنسرپب یاهدعدیاخ
  دنکهچ دوش قحلم اهنآ هبو دنکهباو

 دان هارح نیا اسب هکر تب نامه صخش نیا هک مراد داقتعا نم
 روعش و قوا زا راخرس شل ورد و هژروبم قشع امنیس# هکیدرف هوجو نوچ
 دودراو كافي دا .دن گن هدیدا ار شدوجو تسا لاحم . تسا یرگامنیس
 دش دهاوخ

 هدید سالک) .هرکیدنب هقبط از امنیس یاهنادرک ادای ارج ًقدناق
 كيكنل تروس ناب یرنه رما رد ار یاهدع ه"تسا بیجع (۱ هدیدن یالعو
 زا هدوبل و هدوب ۷ لاسملیق كب رابنعا و شزرا : هروآ هوجوب ههبجو درک
 .تسا هدش ییایزرا شراثآ یور

 و یامتیس كي تدوصب « ناریا یامنیس يلمف تبمفوم لقا
 تازاسلیف . تسا نازاسلسیف زا هتسد مادک نویدم ,تقرشیپ لاج
 هبرجت قیرط زا طقق اد امنیس داکهک یناژاسلیف ای , هدرکليمحت
 + دنهتفرگارف

 یلاربایاهمبف شیپ لاسهد . دهاوخیم ساخ ینامز یتبنجره ()
 تخاسیلرع یتحو یکرت : یدنهیاهلیق ينتتحت و زاوتساا و تس یلععرد
 نامر نآ دنسهداس رگاضامت و (دوشیم هنعاس یهاگمه زونه هچر) .دشیم
 اکاوتحمرث زا یتح یسکرگا ,تساوخبننآ زج یزیجودود هدرک تداع مه
 .دافایم طب یتیعقوم تشاذیم رثارفاراپ هعق

 هراتسورتهوملیف یاههلجمرد هبحاصم ناونعپ هک یبلاسرداهراب نم
 هب ناریا یامنیم یبنجو یمامالوحتهع مدوبهدش رکذتم مدرک حرطع انتیس
 ملیق]مدرگزاغآ وتو هزات یاودحم كياب ار مراک نیدوخ . تسا حادحم حامز
 سابحاهتفرهفرامادش هاوم نارگاشاعت لاقا اب مليفيا هچر (اههراتسین

 آی امنیس یاهثیلع جوم - دشاب هتشادما وق دناوتیمن شوریبا العف مدرک
 تیم ماد یو *مشاب هناد شیارگنآ هب یدح 1 درک زاداوارمنامز

 4هلاس كلیا . مدام زادافو هزت ی



 وداز كببدد

 اهیلوا یاه

 ادخ هناخ ءامرهش ینالطوم
 .دحع رکید

 یفادرگ راک یدادربملیقرب ءوالع زین یا

 دریکپ ار هدنیآ لات
 ینادرک راک | ۱

 سحاککتیا

 یکی والا ریایا

 تا هملیید
 هدرک عورشیناوچلاوا دد اهل

 یردهیاهتیل اف هک تشادن
 قرطاب وا

 نامژذآ رد هکدیچ
 درک

 ۱۳۳۴ لاسزا ۰ تسا هجوتلباق

 تسا .یئاریا ملیف

 یرارفداماد,نوران
 ملیف ددچ و وب



 كاپ » مسلیف را
 یسنالسوتم- اشرگ در
 یهللادسادوعسم ملیف نيات

 . دنکیم یفادرگ رب تانادرک
 ءاتوک یاهلیف هدنزاس « هداژدی

 دیشمج تکرغ اب اد یملیف مل
 نیا یلسا ناگشیپ ره ذوده . درکدهاو

 دادربملیق و هدننک هیهت یدایص زیورپ . دنا

 شدیدج مسلیف راستفر* تخس اعتهر نودیزن سبز ناوسا
 نآ هقیقد ۲۰ زا شیب نونکات . دشابیم مردن ا ۵ اسم داذایب

 . تسا هدش یک هج دینادیم ایآ ۵
 ک شاپ ادیملیق دزاد میمصت «ولتاسا» هکر يدينح | "۲*۳ دد اتس

 ۶ایپ یلامنیس نامذام رد شیتافیلبت یاهملیف ها
 .دوبدهاوخزانهم یگامنیس ملیف نیمود نیا . دی ین

 مان یچتسپ « یلوجرهم شویراد » دیدج ملیف [ سس"
 نبا دد . تسا هبقاثیم ویدوتسا زاتمم تالوصحب

 یاهشقن ماس هلاژ - نایریصن یلع - یماظتنا هتنا
 . دنراد هدهب

 ناریا ثردمو هلبم یامنیس نیلا «كنو امنیس»

 دد . دیدرگ حاتتفا نیماجنپ ملیف اب هامریت ۰
 نیرتابیذ و نییرتنهجم زا یکی كنو یاستیس

 كي . دوب «تد
 ماتب سانعا و اوج هدنناوخ

 1۹۶ ٩ تسوکاردهک «تنوها شولل . داد قالط اد «نیتسیرک»
 درک جاودزا یواب ۱۹۶۸ لاسرد

 ا«ردامكي
 ژاسلین ی

 تخاس دهاوخ
 اناسودلیف نیا نا

 ء دشاریم تختی و لداک نایچ .ونیفایکسا

 ی-لاع هسددم لیصحتلا غراف «لدریش نارماک» ۱ یتیسدواوتربما ؛ینیئایج

 تیلاعف نارهترد تساهلاس هک مر « هلاتتمی وینیساک ایدان « مدیتدیس
 نیب دودولج ار شایلاعنیس لی وط ملیف نیلوآ دنتسه رتول بب

 ویدام اد مود ملیق
 دهاوخ ینادرگراک « اواب
 بیلبفد قا دنداد تکرش ارت یاههتیب ته هک درک

 نآ دد هک دشابیم « مراسهچ زور حبص » ملپ
 ویاکونیل و هتسیرت . دن راد تکر ش ددجت و اتسچ,

 رپ



 یضاد یداد هک یافرح زا -س
 زاغآارتراکون زا تساوخیم تادو یتسه

 تموداد امتیس مقوا
 وست زا دهاوخمنملدزکر ه اما مراد
 یلتشمرایسب راک ثوچ منک عورخ اد مرا

 رسکق هچ تناداع

 ملئاقمارتحا اهنآ همه یارب ٍچ
 وربود تنارادفرط اب هنوگنچ -س

 ٩ یوتیم
 :نماب اهنآ هک هنوکنادح جا

 !دنوشیم
 :وخ تیقفوم دحهچ ان »ی

 ؟یراد تسود
 تسب یارب هکهدنا تادهب

 . متکیه شالت شتدروآ
 :تسیجوت یوژزآ نیرتکدزب بس

 -ربنانا یوژرآ مه ددتجرب

 ؛تسیجوت لمس سکعنیرتهب حس
 لب اقم ددنملمسلاسکعنی رتهب مچ

 .تسا یگنرکیو تیمیمص
 یزمجی هحزآ شیب ۵الع ای

 ؛یداد
 ءادنوسآ زا هنبو هداوناخ چ
 ؟یتسه یتافارخ -س
 چ
 مته
 وتءاوخلددرم بس
 وا هاوخلد نز نم هک یدرم مچ

 اهتنس هب یلو : هجو ج

 ؛یراد هقالع یقیسوم هب -سم
 هنیمژ نیا دد زین البق . دایز چ
 ماهتشأد تب
 ؟یمک یگدتز یدوبلیاهاجک رو -س
 زا دارف یارب دمایمن مدب -ج

 تاتهوکدد زین یتدم رهخ رابخ و دود

 31 جور یتوصتم نم - س
 ؛یربب تنل نآ زا هک

 تایانشآ وناتسوداب ینیحصمه - ج
 بوخ

 :یدنمقالع شزروپ -س
 یدلومشزدوزین اهییسو ,هلب- ج



 اتعیصاخشا ای خش باح هب ناوتیمت ار (تفرنیپ لاحرد امشلوقب ای) هیت لوحت نیا هتقرت تروصامرونک یزاسلیق هقرحرد یلوحت همین و درذگیم
 نفر هک تسا نام نیا. هروآ باصب یاهتسد یرکف لوصحم قاوتعب ارث
 .دوشیم رتیلوصا راک نتفریذپ هدامآ هتفر

 - تسا هدوبن ری ایب زیث هنیمز نیارد تاعوبطم تاشرا هتبلا هتشاذ تقرتپ هب ور یدحات اب یامتیس رگ اشامت یرته رومع تدم نیارد
 رب ز)یاه هصق هکهدمآ شیپ مهوت نیا یادع یارب هکدناعن هتفگان

 یامتیس بک زاغآ رس ها رکفتخور رهاشب یاه یلهاج ًانایحا و ( هچرازاب
 لا وئسرک .دنروآیمرد ار یتروش دزد هتیمز نیارد هن اتم .تسام یلوصا
 تس یابه هزوس حرط دابب هبترم نیلوا یارب یسکهچ هکتسا نیا اش
 کتب. درکیم ی اد یئادرگرا هرود ندنلرد هک شیپ لاد عتباب راهچ رد تایم (وآ؟مربپ ار (ابشاوآ یبرآ) مات بجعت لامک اب دیاب هتقا ام یامنیم
 و توت زا ولمم هک (مناخوهآ رهوش) فورعم بانک ور زا وب رانس كي میت
 ناشیا هکر وبالماب ارشرکق نایسناوا .دنفایم تسا ناریا مپدق یتنس تاطحل
 2 یم نایمرد دوب ندنلرد یرادربلیف هرود نبنارذگلوفتم نام نآرد مه
 دن رب نآهبهتهب تسد ًافم نارباب تشگز اب ماگنه دن راذگیم رارقو درادذگ
 سین اریا ملیف نیلوا ناونعب مناخوهآ رهوشو دنکیم لابند ار عوضوم یلاهتهبروبالم و دتزیم زابرس روپالماب یراکبه زا نایناوآ ناریارد ایوع
 لیف هچرعا .دیآیم دوجوب هدش تباعر نآرد یمفاو لعتب ام یبیدق بادآو
 مادوب هدربت هریب یزاسلیف بوخ كيتعتو تشادرب كي زا مئاخوهآ رهوخ
 ولاح دشیم هد نآ رد یمنس یاه هر هک لبصا هزوس شی رلف رطاشب
 ..دوب تیمها

 دنتفرگارشل اینو یاهدع .دش زاغآ هلو یدب ینثس یاهمیا حاوم
 ءدعآ رد مينيبیم زورما هک لکش ارث آو

 - یمق یتنس یاههژوم حرط اهن ام (تفرتیپ لاحرد) یاهنیس ابا
 زا ددرب هریب و غونتم هزات یاوه كي هب جاتحم ام یامثیس ,دشاب دناوت
 .تسا یلوصا تعادرپ و كينعت كی

 وروم نیا دد اه دوتکر یاس یامتیس زا امش یقلتو رظن
 ؟تسیچ

 یوگنا یروشک هنفرشیپ ندبت یتحو یبدا اب یرثه ناکرا هلبمه ات
 هنب ام كل رد امنیس شی ادیپ دی روهک هو مه «تسیئ ینئتسم هدعافنیا زا مه ناربا یامنیس .دوشیم عقاو دننارلگیم ار هبل وا لحارمزونه هک نارگید
 دوشیم ساسحا یلامنیس لوحت كي زاغآ رسهک اهلاسزا سب آربخا و ..دوب هتفرگدوخب بسانتمامرفو لعش یاری ملی می امنیس دازاب 7 رد ینرع یاهروشک یتحو .دنهو كلرل یاهروشک ی امنیس تالوصحم قن وررطاخ
 اب ورا بوسخ یاملیس تارجث اق هک منیبیم .دروخبم مشچب یبل ین وگرگدو
 یا _هملیف رد یلوجون . هدنکفا هیاس ۸« یامثیس رب یدحات هنارف صوصخب
 اد اسم نازاسلیف زا یاهدع هشارف یامشیس رد نازادرپو شالت و یلاپورا
 ًاموصخم» دننکرکف ناب رت هنالوتمو دنریگب رتیدج ار هل اسم هک درک بیقرک
 ,دن راذگب نادیمب یاب ات داد تصرف مه ناوج یاهدعهب لوحت نیا هک

 یاستیس یارب دناوتیم , هدرکلیصحت یگامنیس كي ایآ
 ؛ دشاب رقم ینوتک تیعقومدد ناریا ل

 حرطم ( هدرک لیصحت نانادرگراک)درودرد ار نانلاوس مه زاب []
 نان ادرکراکدوبرتهب هک هدرکل یسحت نانادرگراک)لارلس ردقنآ امش .دشابعج صوصخب هنسدرداهنت دنا وتیمن نساحم نیاو .تسا شزرا لنافو هدوب مییس بوخ یامنیس یلاعت رددشاب هتشاد هریپ یتاذ روعشویرته دادعتسا وقوذزا شراک یژاسلیقره .درواین باب ار رگید هتسد و تشاد لبیاق اد یاهتسد دوشیمن لآهدیا یامنیس كي هب یب ابتسد یارب ۰ دیدوک
 یبلاطهدوشیم راداو مدآ هک دینکیمحرطم (دشیم ناونع هدید یلامنیس هسردم
 (اتسا یتسیل روز درگشو نساحم زا نیا هتیلا) دیوگی

 یبطم هب هراشا ( هدرک لیصحت نادرگراک) درومرد مراچا لاحرهب
 تا یادا هک موشیم رکذتم الق یلو . تب تقیتح زج یر

 شاید هدیدن ار یلانتیس هسردمهک نم ناراکبه ایو دوخ زا عافد
 دن دن ارت ار یل انیسهسردمهک نم زیزع ناتسود زاهتسدن 7 مراودیما نتچیه
 کن ادیپ رطاخ شجفر یم زا

 نادرگراک دصیس میهاوخب و میترب قرو هنفرگارف اراجامه ناوج نازاسلیق جوم هک زورماهب ات لا زا ارامنیص خیرات روطق بانک گا ؛یراب
 حب ناوتیم یتخسهب ميرامشب ار هتسجرب و ثكبم بحاصو ماتم بحاسو سخاش

 3 دنشاب هدید (یلاعتیس هسردم) هک مينکادیپ ناقآ نایعرد ادرقت
 + داتفح زا شیب اپ ورا رسارسو کن رمآ هدحتم تالیارد هک لاحرد

 عومجم دنا هدش یتادرگراک هتشررد لیمحتل غراف رقنهاجتپ لقادح اهیرهآ او الوزا یلاعتینا شرادم نا ماعن زا لاس ره رکا . تما _هدش ییس# شیب لاس جنپ و تسیب ات هدفح زا هکدراد دوجو مهع ی امنیس همردم داتشه
 "دن ربیمرسب اجر هدعبا رضاح لاحرد ,دسریمرقت دصوتهب قلاب اینآ تارفت
 یزاسلیف رنه عیسو هنیمز رد دناهتناوتت نونکاق ریعشچ یدعیا هنوگچ
 اکیسد دیدروف ناجی رادوگكي یمرج كي دحردو دننک ملع دق نایج
 1 ریعب رارقنآ ذاک كي ابو یا دتیچ ایتاس كي رلیاو ك

 هسردم)ینعب برغ هدرکل یصحت یایثادرکر هم يتيب یمفیصوت نیااب
 ,دندیتخردت و دن درواین دوجوب یل وحت ناشدوخ یاهروتک رد (هدید ین امنیس
 ۱! دین نامدوخ هدید سالکن ات ادرکراکدرومرد یلو

 دن|هورکبسک هب جت قیرطزا ادامنیس هک نانادرک داکا
 و دیدنسپیم اد یناسک هچ راک حداخرد هچو ناریارد هچ

 لپ یاه راک مامت (تبرد) هکمرادن هدیقع یاهدع فالخرب نم ۲
 زا یبسآ روطب زاسلبفره یاهراکتسا هداد نابق هبرجت .منک لوبق ارزاسنیف
 لا .نآ هتفش نم .منک زیامتم نارگیدزا ارواو مراذگب یصوصخب زاسلیف قور تشگت| مناوئیمت نم تروص نیارد . هدوب توافت» مهاب یرنه تبقیکر ظن
 یلنرثا نآ هر یارب یلیلد حیهو دهد رارق ریل تحت ارم هک ته یلامنیم
 7 .یجراخ هاوخ هاب یلاریا هاوخ نادرگراکیا لاح .مربذب

 ٩ یا تب هرب لآدننا رگامسیم كی اونم هب 8
 1 دینکیم قیرط یهثادا هنوگچ ناریا

 یلکدید كتي رد اما .دیوتب لجاع دص رد دص یاهخش درد نیا نامرد یارب دن |ونین سگ تقیقحرد ,تسیل ی اسآراکادنچ لار نیاهب خساب []
 رد یلعف یامنیس دربتیپ یارب یهار یدودح ات و درکهراقا یلاکتب ناوتیم
 م تفرگرظن

 ته هبجادح» ام یاملیس یساسا دربتیپ ماهتفگاهراب هکیرولف مه
 بوخرگاشاعت دیاب ام زیچره زا لبق.تما یمومع گنهرف حطس یلاعتو نامز
 رد مه بوخ نادرگرا.میورب بوخ نادرگراکقارسن نآ زا دعبو میشاب هتشاد
 دهد قیبطا دوجوم عضو اب اردوخ یدح اق تسا راچا دب طیارش

 دیاب بوخ زاسملیف دنبوگیمو دن راد ار هدیقع نیا فالخ یاهدع ام"
 . دربب الاب ار ناشیرله میفو شنیپ حلسو دنکرادروخرب شتاد زا ار مدرم

 لونههکیمدرم اب زاسملیف كی اما تسا تسرد یلج ار رد هدیتع نیا
 و دنکب دمناوتیم راکچ دنتس رادروخرب یمومع کنهرف كي زا نآ تیرتکا
 .تساجیب عقوت نیا

 میلیفرنههک تنی ا دننکیم یهجوقیب نآهب هدع نیا هکیرتمهم هل
 الوا هچرد رد ( یتسیل ایسوس یاهروثکز جب ) ناهج دازآ یاهروشکر د یزاس
 یا هوجوم یامتیس نیاو دراد یداصتقا یانب ریز نآ هماداو اقب رطاخب
 امت تبثر نیاو .دشاب هتشاد دوخ رگاشامت تیرثکا تساوخب هجوت تسا
 .دهدیم لگت ار یتکلعم یامتس تشون رس هناهاگآا هکتسا ملیق عون هب

 هدیهب هک یراکفرش هب تب زاسلیف هکدش ناوتیمث نیا رکنمهتبلا
 یارب قیرع اهن نیا امآ.دنکهاشرا ار هدننیب هراد هنیقو یدودح ات هتفرع
 . تی نامدرم شنادو یرنه قوذ حس ندرب الاب

 دردپ دیاش نادرگر کیا ینتفو مایپ طسوت رگاشاعق داشرا متسیس
 جلسرد امنیس نیو رنه هکتفرگهدیدان یاب اما .تب راکب اجنیارد ارهتیس نیمه یاب . تسا لوبق ,دروخب ام رونکننوچ عسوت لاحرد یروشک  عاشابت
 قالخا بتکم سرد یالک امنیس .درادن لوبق ار لبعلاروتسد نیا یناهج
 امت اب .دن ایامثیم هک تسا نامه امتیس .تسین ایک نلاسو
 ییاتت هب تیسن دیاب هکدنتسه مدرم نیا و .دوجوم طیحم یاهیبوخ
 ! داد نامرف اهنآ هب هکت آهن دنریگی میمصت هصختب نآ

 روریخا هل اس دنچرد یفاریا رگاشامت هک ی شور ربیق اب هناتخیشوخ
 دیمآ دن هنفرطشیپ رد بوخ زاسلیف یاهلخ هک شالتاب و تسا هداد هوخ دن
 هنالوتعم و ملاس یزاسلیف رشهو تعنص كم بحاصام یتآ رد هک ته رایب

 ات .دوب رت هزات یاوه و مرق یوجتسج رد هتالاعف دیاب هارد نیارد
 دو تیبترزآ ها و دادند دح تیرد ناربا یامنیس



 دیدج لوصحمود ناونع «باوتدو «یچروس ۲0
 اضر - یلانب یروپ نیتضخن ملیفدد هک دشابیم ملیف اسداپ
 و دستااد تکرش یسنادنب یلع دمحم و یریم - یلضاف
 « یلافص اضد . دناهدشن نییعت زونه مود ملیف ناگشیپ ته
 ماجنا ارملیفود نیا یرادربعلیف « زورمجنا - ینادرگراک
 یارب ۰ تسا ینادنب یسلع دمحم نآ هدننکهیهت و دنهدیم
 .تساهدش توعد یقئا ونیسح زا زین ملیف ودنیانتم كيزوم

 ثرتک ات «باق هم ملیف هدننک
 یوادربملیف اد هدشم» ملیفژامیا دیدج لوصحم زا

 دشابیم «ناینک وه دنومیاد» ملیف
 لیگ ون - یخیا

 .دیهت یدابص ذورهب نمضرد . دنراد هدهمب اد یلصا یاهشقن
 «طمخ تفه اضر» مانپ اد یرگید مل

 ایت
 ادرگراک . تسا هدرک

 یسح و نیتمار ورهش - ن

 دداد میمصت ملب
 « ءاتوکم لیف نی رتهب ناونعپ یاپس هدنرب

 یاهشقنیافیایارب نیشونو دیقم نمهمالمفو دربب نیب دود ولچ
 یبارت ینادرکراکب

 دناهدش باختنا نیتصنت
 ككي » مسلیف زا هسقیقد ۱۵ لا شیب نوشکات 7

 یسنالسوتم - اشرگ - اس رهپس تکرش اب «سکس نودمچ
 یهالادسادوعسم ملیف نیاتسیرانس . تسا هدش یرادربملیف
 . دنکیم ینادرگراک ارنآ كروژ نودیرفو تسا

 ءاتوک یاهملیف هدننژاس « هداژدیحو میهاربا ۶ 8
 .دیفمج تک رق اب اد یملیق ملیق لامیا تومدب انب - یلویزپولت
 نیا یلصا ناکشیپ رتع زونع . درکدهاوخ ینادرک راک یشیاتم

 دادیبملیف و هدننک هیهت یدایص زیورپ . دناهدنت باختنا ملیق
 2 دوب دهاوخ ملیف نیا

 شدیدج مسلیف داستفرگتخس امنهر نودیرف 7
 ذآ هقیفد ۲۰ زا شیب نونکات . دشابیم «مود شوایس
 . تسا هدش یرادربعلیف

 تکرشاب ادملیف دراد میمصت هولناسا» هک یدینش
 ناسژاس دد شیئانیلبت یاهملیف هشیپرنه زانهم
 دوبدهاوخزانهم یلامنیس ملیف نیمود نیا , دیامن ینادرگ راک

 مان یچتسپ « یئوجرهم شویراد » دیدج ملیف [7
 نلا دد . تسا هیقاثیم ویدوتسا زاتمم تالوصحب زا هکدراد
 یاهشقن ماس هلاژ - نایریصن یلع - یماظتنا هناتزع ملیف
 . داد هدهعب ار یلصا

 ناریا ثردمو هلبم یامنیم نیلدا «كنو امنیس» 8
 دد . دیدرگ حاتتفا نیماجنپ ملیف اب

 ابیذ و نییرتزهجم را یکی

 میهاوخ ینادرگاتهنیمز رد
 یددان ما راک نیلوا ده

 ظفاح ادخ» هک ارلیف نيا وی
 رد هک تساهتدم یردان رهما .تسا هب رصان ددادمان «قیفد
 هبرچت يمآ نیمه و دوب ملی دراد تیلامفامنیس
 دنیآ یارب یبوخ
 هوخ هب رجت ات تفرگم یمصت یزاسلیق
 وا امنیس ناراک دنا تسد هن اتخیشوخو
 تمسق هک نا و دشابیم شیامن هدامآ ملیق
 راک

 نیانونک | .دندرک
 هب دنادید ارثآ زا

 دننکیم یراودیما داهلنا ی
 یک دنز زا یلاس دنچ هکتسا یتاوج یکدنز .ملیف ناتساد

 افتاب رکیید داب نادتژ زا ت + و هدش یرهس نادنزرد
 ایرکذ ملیق نیا دد . دننزیم یدژدب تسد اب شرکید تسود ود
 هرهچو لالج .كانعود - دادیعس -یمشاع
 ودتقرگ ماجنا تسد نیدذ اضریلع طسوت قیفد ظفاحادخ یرادریملیف
 ۱۳۴۹ یاپس هزیاج هدنررب و قفوم زاکنهآ «هدازدرفنم دایدتفسا»
 تسادارق «یددانریما» .تسا هتعاس ملیف یارب یبلاج رایسب کنهآ
 یدوت-یقوتو زوره تک ر شاب «تییصم» ماتب اد یرکید ملیف یدوزب
 دیامن یتادرگ راک مامی تکر شدد یئارسک

 هءاعریت ۱۵ هبنش هس زود
 الو یاسنیس ینونک عضو
 دشابهم تختی ای یاهامنیم

 یسلاع هسردم لیصحتلا غراق «لدریش نارمات» ۲7
 .تیلاعف نارهتدد تساهلاس هک مر « هلاتنمبرپسا ورتنچ و
 نیب دودولج اد شایئامنیس لیوط ملیف نيلوآ ؛تسا هتشاد
 نآ رد هک دشابیم « مراهچ زور حبص » ملیف نیا - درب
 . دنراد تکرش ددجتو اتسچو - دارا دیعس

 ۳۳ هحفص رد هیت



 ) ملیف داقتنا

 هک تسا هدیزگرب ار یئامتیم
 اکو زا لوا دادنید زد یکاشامت
 ملیق دمی و دنکیم شنت سانحا

 و یقالخا تایصوصخ ندومت اب
 راددوخرب ادرفتتنی:وایدادرگ
 . دیامتیم یقاکثاحرب و قلتم زا
 1 .یلوا تامم رد یگید بناج را
 :ميتيبیم ار*یارکبآ» هک یتالپ ٍ

۱ 
1 

 هتستت یبسا رب دداک ولچ رد یو
 ادرچتاد یو رستتپ دد و تسا
 ناتتایسا رب داوسدودزم یاهو و
 یاب .دناهتسب فصرداکیاهدنآ دو
 علاقو عیرسیلیخ «نئات» , تا
 هبرتک اراک نیا دادتقا را یساسحا
 .دنکیم اقلا رگ امت

 ددب زانوسرپ نیا لپاقم رد
 یاه رتک اراک , دیلی ًاناذو تی
 ادم - هدعسهمهیرکید
 :و«یا رک بآ ؛تسددو

 یتسودیخرم تسدروو_نیشنهوک
 رهارظن زا هچرک هک «گادوت
 یملقیلو دنیامهنیم هتقشآ و نتخ
 تلایا یتحو طیح» و دنداد لا
 رب یریثأت هتناوتت گنیمویاو
 دون اهنآ يناسنا تفآد

 یخ ات زی سوقمو

 لیاقمتتنیدوزب نوا دناآ 8
 یمسلیق زد اد هدوینم نوای
 یژاب ( ددوکنزموب ) مات
 ملیق ناتساد , دریک دهاوخ
 مانب ییپتبسن تسا ین یارجام
 ثوچ یکناوج قشاعهک « ددوک»

 مغریلع نولد . دوشم ۰
 .دنومیسابیزابقشعهب رضاحهکنآ
 ینالک لوپتلمبیلو دوبن هدوینیس
 دش دویجم هش داهنشیب یوب هک
 ۱۱ دریتیب ارشقن نیا

 هدنناوخزنوجات ْاربخا 8 ۹
 ژا یکی اب یدادرارق یسیلکنا
 اتتسا هتسب ساک و ینلیاههاباک
 ۱۲ دد شاهمانرب یارجا رطاخم
 ره)ریلمین ودر ایایكي غلبم هتفح
 (دشابیمناموت دازح۱۲ نویلیم
 نآزارتروآ بجمت !۱ هنک تقایدح

 هدشیمتیشا دیو ءادتب| هک تسیا
 هاشما اد داد دارق نسیا تسا
 تک و

 ؛ هتنولوایدامناج » 1

1 
 لیق یلسا ثاونع هکانچمه 1
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 رودیتاتمردبلیق یاهارجام» هتک
 یتیمزرسرد» دنرذکیم دمت ذا
 اجناتبای ندمحم بر نوتاقهک
 تسارطاخنیمهب - تسا هتناتکت
 یاهفوسک هب نتات تربار هک
 یعلایالاشدام دورو , هنادتمشوه
 هرتا طدزمیادس توتاق ءدنیاست

 دایادرسک نآ نتشنورق دمی
 .دهدیم ناغن رکتاریدو نیکمهس
 که ولج هرظتنمان یدودحات هک
 دتسا نیمه زین تیعقاوک ارچ
 یشریتیدادهتساذوتح یمذرس نآ

 اد رگ مهو هتفای نیودت نیئاوق
 مکح هک تسود نياژا .ددادت

 اد هملأسم هناوتیمت زین هاگداد

 یاتعا ماجنارس ودتک لح ًاعقاو
 هب داچانهب دوخ , رثات داوناخ

 دن زیحیم دوخنوت اق ندرک هتکید
 مکحیاد دبتسمو وکر و نودایو
 نعاگ نخ ساپهک یمیبط نوناق نآ
 هدرامشیما ورتوشخ اباد تنوشخ

 دن ووآیمدد یاپ
 هک تبتآ نتات ملیف زایتما

 روتقلاسح) .دودهلایتحتا رد
 دح دد هکفآ _ینمی ميئوگیم هک
 عونمه یملیف یاضتقا و تاناتما
 (یتید تلاو یناپک یاهلیق

 رد رتشیب من هک ی ای شیپ نه
 یارققهب كمك فرص اد دوخدمآ

 هتعذگ هتفه . دنکیم یئایل
 هناخدوررانک ردیهوکشاب کشيتیم

 زا وتخاس اب ربا
 هناخ هکیتاسک هب هک تساوخمدرم

 نعنک كمك دن ات

 دو ایرام ناج لمعنیا . ددیامن

 رایسبریثأت هشیپ رتخرب اس هیجود

 ناکتیپرنهلقا هکیروامب دومت
 + دندش رضاح یئایل

 كيزا هکار ناشدوخدمآ رو فست

 نسیا یارب دوشیم ناشدیاع ملیق

 , دشیامت

 ا دوهشم

 اورپ یمآ

 لباب مرتحم یلاها

 هسوت برع تلاصا د مزیلائر
 ۱۸۸۹ 1د یاهل اس نیتسحتٌهقایت
 را یاهتاعع يیعو مدح ظقح
 2 یمن تنی کرد یقورد قزیو
 * نیبوسچ یقحم یاههیلک ) دوخ
 یاهمدآ ,رهع دولآ لک نایایخ

 (نیک جوهتفش
 هنحص : ملیف هنحص نیرتهب

 یچ هکتنیانامضخ دنوخش و دز
 « ینات میج » دروخرب نیمودزآ
 -لکتابایخ رد « سارکبآ ه و
 .دهدیم خد ناف آنیب یهش دولآ
 مدشهتخاسهزیل ات رد ایسب هتحصنیا
 دداد اد شووخ یمیبط تنوتخو
 دیدشت دد یمس هچوچرهب هکتآ ی ب
 نآ ربیفاضا دیکات و تنوتخنیا
 دعابهدش

 ء یتحو نیمزرس .لاحره»
 ملیف , دمآ هتشون هکهتوگنامه
 ملیف كي هحدد ) تسایکچوک
 رد اما ۰( ال ینوپ ولت بوخ
 -دمضیرکرب كلي نین دحنیمح
 ربینیعم دحات هکنیانآ و دراد
 و ثابیب تسیمیمص زا _دادروخ
 فالخرب و تسا تخادرپ تقادص
 ۰ هدرپ یود» یاهراتهاش ریاس

 هک انکش هکتآ رخآ هکت

 دن دادمککیتوی زی ولت یاهدوزب
 تک ر دح طخ و لاووربپ یتح
 زیت یامتیس یاهلیف یویراتس

 رضاح ملیف ردهچ, دنهنیم ریث
 ,سناکسهلدشیرپس | سپ هک میتیبیم
 اب تاممه ًالوعم هک یک امیالک
 دوژوی اب .دشاب اب لیفنایاب
 هحس» ينويزيولتیاهلایرس یاه
 یارب دپال ) هدش هد ناجنکیا
 كيمکنومشمكياب ( ماتخ نسح
 هبنوسپماتنتقرگدا سیا امح هل )
 + ملیت و ( دتاب تیک یزپشآ

 مامت هک تسا هنحس نیا زا
 دوشیم

 ارچ میدیمهتن : هضرتعم
 یاجب اب ملیق نیا مان تارنح
 همجرت هک« یثحونیمزرس »
 یئالماتد تسا ملیفیلسا اوتع
 «اهیشحو# ۶9: دی امن یم سان
 موهفم اساسا هک دناهدرک هعجرت

 مییهو دنکم اقلا اد یرکید
 اددادنملیق تاتساد هب مع یلببد

 ددناهدرک رکتفتاررضح دیاع
 رگ ات یاب « ناوتعنیا هک
 هسجیتارد و« رتهدننکتوعرم
 !دوبدهاوخرتیداجت

 مهدجیه لاس ج اعتیم هراتس
 له هراس

 نسوس - فراع : دلج یور
 یسافآ

 نولدنل 7 + دلجتشپ
 نیدرف : دمسو ولبات

 امتیس هداستس یتاعوبطم تکرش تاراشتتا زا
 نایت . پ : ریدموزایماهدنراد

 اروش رظن ری
 یعس سددآ
 لوا : هدادا لحم

۳ 
 :وقت ناب : باچ

 ثاگدنسیون یا

 ۲۲۰۳ قودنص:
 ۲ هرامش - تلوژور
0 
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 ۴۹۳۴۱۱ نفلت - یرهاوج یزاسروار : وار

 هسب ناتسرهش نآ رد امنیس هراتس هلجم دیرخ یارب
 نیاسجا رد عقاو لاصخ كين روصتم یاقآ لابقا یشورتباتک
 .دیئامرق هعجارم

 ۲۷ هحنص 6



 رهچونم |
 ترظنهکنیا باوجددتسا ارگ
 مودنارفر نیا یدازگربهب تبسن
 هک متسیل نم نیا :تفگتسیچ

 هکلپ

 ثاگدنیارس هب در
 ن هجوت زین ناژاکنهآ
 دناوخ الف هنیوگن ٌلقف
 دنهاوخ هکلپ هناوخ بوخ

 کت
۳ 
 < یلاحور ناوریفونا >
 زا یسکی ینونکه شو

 ک

 اد للاندوخ هثیظو دینکیعس یلو
 ات دیهد ماجنا لبکا وحتب
 نم + دیریکت دارق مدرم واقتنا
 ام زا هک یمورم متسع نشمطم

 تعدزب مودنارفر دد تکرش صوصخم نوک

 -- لاس هدنتاوخ

 لاس زاتحآ

 لاس رسعاش نیرتهب

 -.- هدننکتکرش یگداوناخ مات مات

 راد لاسرا ۱۹۴۷ یتسب
 تایاطل تنی ادا دج
 دایتخارد دروم نیا دد یرت

 .دادمیهاوخرا رق دوخ لاک دنناوخ

 | فراع



 - دیما یهقراب -

 ریغ هلجم ناگدنتاوغ یارب ای هراتس لبق هراش رانا 8
 هکنآ اب .هرتم یخ ام یارب نآ زا مدرم لابقتا و دوب هرظنم
 مه زا دیدم, میدوب هدرک پاچ لبق یاهننهپ تین یرتشیپ .دادعل
 ناتسود زایرایب و دش بای امتیس هرانم رانا تغن یاهزور رد
 زین یهورگو دندرکق بوش و دلت ار ام لو مان هلیسو . ناببوخ
 تب راتثا دنموزرآ هام یارب یلو یلوج بیعو داقنا اب شور زا
 یاههما فر شیپ نامز اب داب هک میدم میتسه یلامنیس بوغ هلجم
 هدننکلاحتوخ دمآ لب اننیسهرانس زا هک اقا و هدیمص و مرک
 هعتشاداو ار ام و دنکلا ام دیبا یاهلد رد دی زا یاهراپر دوب
 بعداربج مناوت 5 میهد همادا ار نمراکیرتهایزو رتتیپ شال اب
 : دوش نامروعنا یاهید ام

 یلامنیم تایرفت رهاس زا فراعتم ريغ یحطس رد «امنیس هراتس»
 دشوکیم.درادن رک هرمزورو هدانفا اپ شیپ للاسبو دنکیم ادیب رهن
 هتشاد قابطنا شن ادنناوخ یاهتساوخ اب .دهدیم لار هکار یراهک
 لثاسم رود رتمک ؛ دنکیم هچوت ناربا یامتیب الت نیع رد و دشاب
 + هزادرپب نآ یداع

 ملیف هد اس یا ازاس یارب تاهج یرایس زا ام هلچم راتثا
 کار یلامتیسهرتس ارز« هوبهرظنم ریف زی ام رونکنادنمرنه و
 یتوطعرکداب زابل + تفابیم رانا ددعتمو فلخم یاهمف اهلدم
 نآ رد هکنآ سوصخب , دم هجاوم یهجوت نایاش لوحلو ساخ
 .دومنیم مژالو یرورش همه یارب هکدوب هدش هتخادرپ یللام حرطب
 هتوره یارب ار شیوخ یگداسآ : ام شور دلت یمش بیس نیمه
 شاد ملعا یراتهو یراپ

 هنفه ود یط رد ام هدش پیس دح زا شیب لابقتا و یمرکیا
 یلاههارکوجتسجردو میکاپ یگتسلد امر شل زا رادایز ریخا
 رم یرنه لم# هب فن كلی نان ار امنیس هرانس دناوتب هکمشاپ
 تقفاوم درومو حرطم ناگدنسیوت یاروش رد هک یمیبصا نیل وا . هژاس
 باخت ادرومرد دوب هلجم نره زا یکی یداهتشيپ حرط تفرگرارق
 مود فر رطزا لامرعارتهبوزاسگنهآ ی ردهب - هدنناوغ نیرته
 لقب ودخاب رودبیللخو هد هنوعره زا ربا هکنآ یاربو یمومع
 هدشپاچ هلجم رد یتکرش یاهنیوکدب این دیدچ لاکشا نآ رد فورعم
 یاریاردوخ ءارآ ناگدنناوخ هکدوبدهاوع اه هلیسوب_.طفف هکتسا
 دردم لاسرا ام

 بزم راک رد یلوعت هع یراتا و هرزب حرط نیا هروم رد
 و تسا هدش تبحم هرانش نیا رد لیصتتب دروآ .هاوخ دیدپ ناریا
 . تا دهاوع همادا زی هدنیآ یاهرامش رد

 هیرتن دوجو مات اب رابنیا هکر یرکتتم مش هیه زا لاحره رد
 راغشا رکفرد هکدیدرکمرگلد ار امو دیداد یراپ !ردوخ هق

 میخاب یگن
 .درکميهاوخ تیحمهنیمز نیارد انشیارب مهزاب

 امنیس هداتس ناگدنسبوو یاد

 :دچبلیف یلرفزوکتارف ۵
 «ءامرهاوخدیشدوخردارب»مانبا
 نیا دد . تساهدرب نیبدودواج
 رنه,ینیکس کلا ملیق

 اد یلصا شقن «یاو
 دوبخرقمرو یکللا

 ووخ سه ایلیا هب
 .تساهدروآ دوخ ما

 ید
 رثا (زینو دد گر م) ملیق ناوج
 یواتیدناتساهب یتنوکسیوونیک ول
 تعق "یملبف دد هدناوخ
 تسود نیرقا » ناونع

 دناوتیم یسبوخب زونه یلو دراد لاس ودوداتشه ۲7
 ۷ تعاس دور ره یلراچ . دسهد سرد ار امنیس نانادرگ راک

 و هدرک یور هداسیپ رتمولیکهدو ؛ دزیخیمرب پاوخزا دادماب ر
 هناحبص ۰ دنکیم نددوخ هناحبص هدامآ ار دوخ هلیسو نیدب
 + هدش خرسیب رچ نودب تشوگ هکت كيزا دوشیم لیکشت ناشي(
 لیمکت یارب نآزادعبو . نوبناژ یرادقمو غرم مخت ددعود
 ریوصت رد . دوشیم راکلوفشم ویدوتسا رد دوخ تارطاخ ویشرآ
 دوشیم هدید نیقزژ شرتخدورسه قاقتاب یلراچ


